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وضعيت اشتغال و مسئوليت ها (در حال حاضر):
-

استاد رسمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده پزشكي ،گروه ایمونولوژی
موسس و عضو مركز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشكي مشهد
رئیس بخش ایمونوبیوشیمي ،مركز تحقیقات آلرژی ،پژوهشكده بوعلي
عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی
عضو شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
موسس و رئیس مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان
موسس ،مدیر و مسئول فني ازمایشگاه پردیس

مشخصات تحصيالت دانشگاهي :
فوق تخصص ایمونوبیوشیمي  ،1361 :دانشگاه نانسي ،فرانسه
 Ph.Dبیوشیمي ،1360 :دانشگاه نانسي ،فرانسه
فوق لیسانس بیوشیمي ،1360 :دانشگاه نانسي ،فرانسه
لیسانس بیوشیمي ،1363 :دانشگاه نانسي ،فرانسه

فرصت مطالعاتي:
بمدت شش ماه دانشگاه تگزاس امریكا ()2882
بمدت شش ماه دانشگاه ویرجینیای امریكا ()2883

جوایز دریافتي از جشنوارههاي معتبر:
-1
-2
-3
-1
-0
-6
-0
-0

پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشكي مشهد در گروه علوم پایه پزشكي در سال 1311
محقق برتر هفدهمین جشنواره تحقیقاتي علوم پزشكي رازی در سال 1318
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي مشهد در گروه علوم پایه پزشكي در سال 1301
پژوهشگر برتر استان در گروه علوم پزشكي در سال ( 1301رتبه اول)
پژوهشگر برتر استان خراسان رضوی در سال 1306
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي مشهددر سال 1300
پژوهشگر منتخب دانشگاه علوم پزشكي مشهد در 1308
پژوهشگر برتر جشنواره بیوتكنولوژی در 1301
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نقش موثر در تاسيس مراکز:
موسس انستیتو وارسته در سال 1302
از بنیانگذاران پژوهشكده بوعلي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد1306 ،
از موسسین آزمایشگاه تشخیص طبي پردیس در سال 1301
از موسسین مركز تحقیقات ایمونولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1300 -
از موسسین مركز تحقیقات آلرژی ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد1301-
از موسسین مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان در سال 1300

مسئوليت ها و سوابق اجرایي:
موسس و رئیس مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان (از سال  1301تا كنون)
بنیانگذار و سردبیر مجله انگلیسي زبان ) Report of Bichemistry and Molecular Biology (RBMBاز  1311تا كنون
موسس و رئیس بخش ایمونوبیوشیمي ،مركز تحقیقات آلرژی ،پژوهشكده بوعلي از ابتدا ( )1306تا كنون
موسس و رئیس آزمایشگاه ایمونولوژی دانشكده پزشكي از ابتدا تا سال 1300
مسئول آموزش تحصیالت تكمیلي گروه ایمونولوژی 1306-1300
رئیس مركز تحقیقات ایمونولوژی از سال  1300تا سال 1301

عضویت در سازمان ها:
عضو انجمن آلرژی آكادمي اروپا
عضو انجمن ایمونولوژی ایران
موسس و عضو انجمن متخصصین تک رشته خراسان

عالیق ژووهشي:
شناسایي آلرژنهای شاخص كشور و مطالعه واكنش متقاطع بین آنها با هدف تشخیص و درمان
بررسي سیستم های مختلف برای بروز آلرژنهای نو تركیب
مطالعه عوامل محیطي تاثیر گذار در بروز آلرژی
ایمنونوتراپي در آلرژی با استفاده از مولكولهای نوتركیب
شبيه سازي مولکولي آلرژن (از جمله مواد غذایي و گرده حساسيت زا) براي تشخيص و درمان سلول هاي بنيادي.
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کتابهاي تأليف شده:
.1
.2
.3
.1
.0
.6
.0
.0
.1
.18
.11

عنوان کتاب

نویسندگان

سال چاپ

مباني ایمونولوژی
الفبای بیوشیمي متابولیسم
الفبای ایمونولوژی
الفبای ایمونولوژی عملي
ایمونولوژی عملي (ویراست جدید روشهای
عملي در ایمونولوژی)
اختالالت اسید های امینه در بیمار های
متابولیک مادر زادی،
اختالالت اسید های چرب در بیمار های
متابولیک مادر زادی،
اختالالت اسید های اورگانیک در بیمار های
متابولیک مادر زادی،
اختالالت بیمار های متابولیک مادر زادی،
اختالالت متابولیسم كبوهیدرات ها در بیمار
های متابولیک مادر زادی،
ایمونولوژی عملي -ویراست سوم

دكتر فرید و همكاران (دكتر وارسته).... ،
دكتر عبدالرضا وارسته ،فاطمه حمید
دكتر وارسته ،دكتر واحدی
دكتر عبدالرضا وارسته
دكتر وارسته با همكاری جمعي از اساتید دانشگاه های
علوم پزشكي كشور
دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر نوریه شریفي ،اعظم شفایي

1312
1312
1312
1318
1301
1301

دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر نوریه شریفي ،اعظم شفایي

1301

دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر نوریه شریفي ،اعظم شفایي

1301

دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر نوریه شریفي ،اعظم شفایي
دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر نوریه شریفي ،اعظم شفایي

1301
1318

دكتر عبدالرضا وارسته و جمعي از اساتید دانشگاه علوم
پزشكي مشهد
دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر مجتبي سنكیان ،دكتر
محمدعلي عصاره زادگان
دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر رامین قاسمي ()1306

1301

.12

وسترن بالتینگ

.13

آلرژی غذایي و مواد غذایي آلرژی زا

.11

گیاهان آلرژی زای شایع در ایران

.10

آلرژی و مواد آلرژی زا

دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر مجتبي سنكیان ،دكتر
مرضیه سامعي ،دكتر ملیحه صابرافشاریان ،مهندس
مهدیه محسني
دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر ملیحه صابرافشاریان ،دكتر
مرضیه سامعي ،دكتر كاظم اردكانیان
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1300
چاپ دوم
1318
1306

1303

فعاليتهاي آموزشي
ردیف
1
2
3
1
0
6
0
0
1
18
11
12
13
11
10
16
10
10
11
28
21
22
23

نام مركز آموزشي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پیرا پزشكي
دانشكده پیرا پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده داروسازی
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پیراپزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي

مقطع تحصیلي
موضوع تدریس شده
ایمونوشیمي
 PhDایمونولوژی
روشهای آزمایشگاهي پیشرفته
 PhDایمونولوژی
كارشناسي ارشد ایمونولوژی
ایمونوشیمي
كارشناسي ارشد ایمونولوژی
ایمونوبیولوژی
روشهای آزمایشگاهي در ایمونولوژی
كارشناسي ارشد ایمونولوژی
كارشناسي ارشد ایمونولوژی
روش تحقیق
كارشناسي ارشد ایمونولوژی
ایمونولوژی
كارشناسي ارشد ایمونولوژی
آنتي ژنها
كارشناسي ارشدانگل شناسي
ایمونولوژی
كارشناسي ارشدبیوشیمي
ایمونوشیمي
روشهای میكرواناتومي
 PhDعلوم تشریح
دكترای پزشكي
ایمونولوژی
كارداني علوم آزمایشگاهي
ایمونولوژی-سرولوژی
كارشناسي علوم آزمایشگاهي
ایمونولوژی-سرولوژی
دكترای دندانپزشكي
ایمونولوژی
دكترای داروسازی
ایمونولوژی
كارداني بهداشت عمومي
واكسیناسیون
كار شناسي ارشد ایمونولوژی
بیوشیمي
كارداني پزشكي هسته ای
رادیو بیوشیمي
بیولوژی سلولي و مولكولي و انگل شناسي كارشناسي ارشد بیوشیمي و انگل شناسي
دكترای داروسازی
ایمونولوژی
پزشكي
ایمونولوژی
ایمونولوژی بالیني
 PhDایمونولوژی

فعالیتهای آموزشي فوق از سال  1361لغایت امروز در دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شده است.
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فعاليت هاي علمي ژووهشي
طرح هاي ژووهشي دانشگاه
طرحهاي ژووهشي در دست اجرا :
 -1بررسي تاثیر فرایندهای غیر حرارتي بر روی آلرژینیسیته آلرژن های اصلي در پسته
 -2تهیه واكسن ژني كد كننده ی آلرژن اصلي گرده ی چنار و بررسي اثر بخشي آن در مدل موشي
 -3بهینه سازی تولید و خالص سازی آلرژن نوتركیب علف شور در سیستم بیان كننده پروكاریوتي
 -1تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای گرده گیاه سلمه در سیستمهای بیان كننده یوكاریوتي متفاوت
 -0تولید و بررسي ویژگیهای ایمونولوژیكي الكتوكوكوس الكتیس نوتركیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه علف شور ( (sal k1به عنوان یكک
واكسن زنده جهت درمان آلرژی
 -6بررسي تاثیر آلودگي ترافیكي بر بیان  RNAو تولید پروتئین های مربوط به گرده گیاه چنار شرقي
 -0تولید كیت االیزا به منظور تشخیص سم دیازینون
 -0بررسي و آنالیز جهش های مربوط به ژن  mutدر بیماران مبتال به متیل مالونیک اسیدمي
 -1ساخت پروبيوتيک نوترکيب با قابليت توليد آلرژن گرده گياه کنوپوديوم

طرح هاي ژووهشي ژایان یافته:
 -1ساخت پروبیوتیک نوتركیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه كنوپودیوم (1301 ) cha2
 -2تولید الكتوباسیل نوتركیب بعنوان یک پروبیوتیک دارای قابلیت تجزیه فیتات در دستگاه گوارش طیور
 -3شناسایي ،تولید و تعیین مشخصات مولكولي آلرژن اصلي انگور ( 1300)Vitis vinifera

 -1شناسایي ،تولید و تعیین مشخصات مولكولي آلرژن اصلي گرده گیاه تاج خروسي (1300)Pigweed
 -0شناسایي ،كلونینگ و تولید آلرژنهای نو تركیب پسته و مطالعه مشخصات آنها6831 :
 -6شناسایي و تعیین مشخصات مولكولي آلرژن اصلي علف شور (1306 :)Salaoli Kali
 -0توزیع آلرژن غذایي در دانشجویان دانشگاههای مشهد،سال 6831-6831
 -0كلونینگ و تولید آلرژن  ،cuc m1آلرژن خربزه1306:
 -1بررسي اثرسموم دفع آفات نباتي بر بروز میزان آلرژن  Cuc m2خربزه مشهد1306 :
 -18كلونینگ و تولید آلرژن  ،cuc m3آلرژن خربزه6831 :
 -11كلونینگ  ،بیان و خالص سازی پروتئین  TB10,4از مایكوباكتریوم توبركلوزیس1306 :
 -12كلونینگ ،بیان و خالص سازی پروتئین  ESAT-6پروتئین ترشحي مایكوباكتریوم توبركلوزیس6831 :
 -13كلونینگ ،بیان و تلخیص پروتئین  CFP-10مایكوباكتریوم توبركلوزیس1306 :
 -11مطالعه و شناسایي آلرژنهای گرده درخت چنار و تولید نوع نو تركیب آن به روش مهندسي ژنتیک 1306:
 -10بررسي تحریک پوستي محلولهای دارویي عطرینه -6گلیسرین فنیكه (قطره گوشي)  -2محلول موضعي آب آلیبكور  -8محلكول
موضعي ویوله دوژانسین  -4محلول مخاطي ویوله دوژانسین 1306:
 -16تشخیص حساسیت به خربزه  ،مقایسه آلرژن طبیعي پروفیلین خربزه با نوع نوتركیب آن6831 :
 -10ساخت وكتور بیان كننده پروتئین با قابلیت  T/Aكلونینگ جهت مقاصد مهندسي پروتئین1300 :
تاثیر برخي از فاكتورهای دفاعي بزاق بر پوسیدگي دنداني پیش رس شدید كودكان6831 :
 -10مطالعه آلرژی زایي پروتئین نوتركیب پروفیلین  Cuc m 2در مدل حیواني1301 :
 -11تهیه مدل حیواني ) (balb/c miceجهت بررسي آلرژنیسیته آلرژن نوتركیب زعفران 1303:
 -28تولید آنتي بادی مونوكلونال برضد پروفیلین زعفران 1303 :
 -21بررسي شیوع آلرژی در سطح شهر مشهد 1303 :

0

 -22كلونینگ آلرژنهای گرده زعفران 1301:
 -23استخراج و خالص سازی و فرموالسیون هورمون  HCGبا گرید داروئي در مقیاس نیمه صنعتي و مطالعه فیزیكوشیمیایي و پایداری
آن 1308:
 -21فرموالسیون و بررسي پایداری فرآورده 1308 : Anti-RhD
 -20اندازه گیری كمي فرآورده  Anti-RhDبه روش 1308 : ELAT
 -26بررسي تاثیر لیوفیلیزاسیون و اولترافیلتراسیون در شرایط مختلف برروی پایداری فرآورده 1308 : Anti-RhD
 -20استخراج ،خالص سازی و فرموالسیون آمپول گنادوتروپین جفتي انساني )(hCG
 -20تهیه ایمونوگلوبولین طبیعي انساني ) (Human Normal Immunoglobulinدر مقیاس نیمه صنعتي
 -21تعیین خصوصیات ملكولي آلرژن گرده گیاه زعفران و تولید آن "شیوه ریكامبینیت"
 -38تهیه ایمونوگلوبولین های طبیعي درماني به منظور استفاده داخل وریدی
 -31بررسي آلرژنیسیته خربزه خراسان 1301 :
 -32تخلیص آلرژن گرده گیاه زعفران 1301 :
 -33تعیین  PHIآلرژن گرده گیاه زعفران 1301 :
 -31بررسي میزان ارتباط بین تست های تشخیص حساسیت  invivtoو  invitroدر حساسیت به گرده گیاه زعفران 1301 :
 -30مقایسه روش های استخراج پروتئین از گرده گیاه زعفران 1301 :
 -36تهیه و فرموالسیون داروی آنتي بادی ضد  RhDبعنوان یک فرآورده تزریقي 1300 :
 -30طراحي و تولید كیت تشخیص  HBsAgدر سرم انسان 1306 :
 -30مطالعه آلرژنهای زعفران 1300 :
 -31تولید  Anti-IgGانساني جهت تهیه كیت برای اندازه گیری آن 1302 :
 -18تولید همولیزین و كاربرد آن در تستهای تشخیصي 1361 :
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دكتر شكوفه بنكداران ،دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر محمد خواجه دلویي
سطح سرمي  20هیدروكسي ویتامین Dو عوامل خطرساز بیماریهای قلبي -عروقي در بیماران دیابتي نوع  ،2مجلهی غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني شهید بهشتي ،زمستان  ،1300دوره  ،11شمارهی081-081 ،0دکتر عبدالرضا وارسته ،فرحزاد
جباری و مجتبي سنكیان،آلرژی غذایي ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند تابستان  ;1300دوره 10؛ شماره .21-2::
دکتر عبدالرضا وارسته ،محمدمحسن تقوی ,سیدحسن علوی ,سیدعادل معلم
تعیین اثرات مت آمفتامین بر خصوصیات اسپرم موش صحرایي بالغ ،مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان زمستان .61-61:)1(10 ;1306
ایرج جعفری اناركولي ,مجتبي سنكیان ,شهریار احمدپور ,حسین حقیر ,شكوفه بنكداران ،دکتر عبدالرضا وارسته
بررسي اثرات انسولین و اسیداسكوربیک بر بیان ژن های خانواده  Bcl-2در ناحیه هیپوكامپ موش های صحرایي دیابتي شده توسط استرپتوزوسین،
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان پاییز ((10 ;1306مسلسل .16-1:))68
دکتر عبدالرضا وارسته ،مریم هاشمي ,محمودرضا جعفری ,نرجس باران زاده
بررسي پارامترهای موثر در تغلیظ فرآورده ایمونوگلوبولین( Anti-Rh (Dتوسط سیستم اولترافیلتراسیون ،مجله علوم پایه پزشكي ایكران بهكار ;1306
( 1(18پیاپي .01-66:))33
دکتر عبدالرضا وارسته ،دکتر مجيد عارفي
آلرژی زاهای نو تركیب ،ابزار نوین تشخیص بیماریهای آلرژیک ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند ،دوره  ،13شماره  ،2تابستان 1300
احمدرضا سبزاری ,طیبه كرماني  ,محمود زردست ,دکتر عبدالرضا وارسته
تغییرات كندروایتین سولفات استروما در غدد هیپرپالزیک خوش خیم و آدنو كارسینومای پروستات ،مجله دانشكده پزشكي مشهد بهار ;1300
.10-13:)11(11
دکتر عبدالرضا وارسته ،رجبي امید ,جواد دانای باغكي ,لیال جهانگیری ,علي براتیان
بررسي میزان آنزیم و فعالیت آنزیماتیک پروتئازهای موجود در شیرابه اندام های هوایي مختلف انجیر بومي خراسان در فصول مختلف سال
گیاهان دارویي پاییز .28-11:)28(0 ;1300
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دکتر عبدالرضا وارسته  ,مجید عارفي عنبراني
آلرژی زاهای نوتركیب ،ابزار نوین تشخیص بیماریهای آلرژیک ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند تابستان ( 2(13 ;1300پیاپي .21-0:))20
دکتر عبدالرضا وارسته ,فاطمه واحدی درمیان ,مجتبي سنكیان ,هومن كاغذیان ,شیما توالیي ,فروغ گل سازشیرازی ,مجید عارفي عنبراني ,محمود
محمودی
پایه ریزی روش غیر مستقیم الیزا ( )ELISAجهت شناسایي زیر كالسهای اختصاصي ضد آلرژنهای گرده گیاه زعفران ،مجله علوم پایه پزشكي ایران
بهار ( 1(0 ;1301پیاپي .01-08:))20
طیبه كرماني ،محمود زردست ،احمدرضا سبزاری ،دکتر عبدالرضا وارسته
تغییرات غشای پایه و انتشار رشته های رتیكوالر در هیپرپالزی خوش خیم و كارسینومای پروستات ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند ;1303
( 1(11پیاپي .68-06:))21
مجتبي سنكیان ,مریم هاشمي ,دکتر عبدالرضا وارسته
اندازه گیری كمي ( Anti-Rho(Dبه روش  : ELATمطالعه مقایسه ای بین دو روش كومبس و  ، ELATمجله علوم پایه پزشكي ایران تابستان
( 2(0 ;1303پیاپي .180-181:))22
دکتر عبدالرضا وارسته ,هومن كاغذیان ,داریوش طیبي ,ملیحه مقدم ,مجتبي سنكیان
شناسایي آلرژنهای گرده گیاه زعفران توسط روش ایمونوبالت ،مجله علوم پایه پزشكي ایران زمستان ( 1(0 ;1303پیاپي .261-200:))21
امید رجبي ,دکتر عبدالرضا وارسته ,جواد دانای باغكي ,علي براتیان ,لیال جهانگیری
جداسازی و تعیین خواص چهار پروتئاز جدا شده از التكس درخت انجیر بومي خراسان ( ، (Ficus Caricaمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند
( 3(11 ;1303پیاپي .18-0:))28
دكتر محمد فریدوني  ،مجتبي سنكیان و دکتر عبدالرضا وارسته
شیوع حساسیت به گرده گیاه زعفران در كشاورزان زعفرانكار خراسان ،مجلك دانشكگاه علكوم پزشككي كرمكان ،دور دوازدهكم ،شكمار  ،1ص، 13-0
1303
دکتر عبدالرضا وارسته ,مریم هاشمي ,محمودرضا جعفری ,مریم مقدسي ریسه
فرموالسیون فراورده  Anti-D IgGبه عنوان یک محلول تزریقي ،مجله علوم پایه پزشكي ایران پاییز ( 3(0 ;1303پیاپي .100-102:))23
محمد فریدوني ,مجتبي سنكیان ,دکتر عبدالرضا وارسته
شیوع حساسیت به گرده گیاه زعفران در كشاورزان زعفران كار خراسان در سال  ،1301مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان زمستان ;1303
.13-0:) 1(12
مجتبي سنكیان ،دکتر عبدالرضا وارسته ،نفیسه اسمعیل ،ملیحه مقدم ،دكتر راضیه پیشنماز ،دكتر محمود محمودی
آلرژی به خربزه ) (Cucumis meloو واكنش متقاطع آن با سایر مواد آلرژی زا  ،مجله علوم پایكه پزشككي ایكران ،جلكد  ،6شكماره،323-321 ،1
1302
محمدفریدوني ،مجتبي سنكیان ،دكتر طیبه كرماني ،دكتر شاكری ،فرشته اخالقي،دکتر عبدالرضا وارسته
مقایسه الگوی عالئم بالیني حساسیت به گرده گیاه زعفران با سایر آلرژنهای گیاهي ،مجله علمي دانشگاه علكوم پزشككي بیرجنكد ،دوره دهكم،20-20 ،
1302
دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر مریم هاشمي ،فاطمه صابرپور
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بررسي تاثیر لیپوپروتئین موجود در پالسما در تخلیص ) Anti-Rh (Dبه روش كروماتوگرافي ستوني ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند ،دوره
دهم ،شماره 1302 ، 1-0 ،3
دكتر محمدرضا حسیندخت ،دكتر امید رجبي ،دكتر عبدالرضا وارسته ،دكتر بي بي صدیقه فضلي بزاز
اثر مهاری سدیم دودسیل سولفات) (SDSبر تفكیک زیر واحدهای هورمون گونادوتروپین جفت انساني( ،)hCGمجلكه علكوم پزشككي ایكران ،جلكد،0
شماره  ،2تابستان 01
حسن روان ساالر ,جلیل توكل افشاری ,دکتر عبدالرضا وارسته ,سیدمحمد سیدین
تهیه و خالص سازی آنتي بادی پلي كلونال بر علیه انسولین انساني ،دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) تابستان ;1301
( 2(1مسلسل .11-30:))21
دكتر مریم هاشمي ،دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر بي بي صدیقه فضلي بزاز
نقش كروماتوگرافي تعویض یوني در خلوص و میزان اگریگیشن فرآورده های ایمونوگلولولین وریدی ،مجله علمي دانشگاه علكوم پزشككي بیرجنكد ،دوره
نهم ،شماره 1301 ،1-1 ،1

ناصر بیک زاده ،بهروز جعفر پور ،ماهرخ فالحتي رستگار ،دکتر عبدالرضا وارسته
بررسي ویروس  Xسیب زمیني در شمال خراسان ،مجله دانش كشاورزی دانشگاه تبریز ،جلد  ،11شماره 1308 ،0-21 ،2
دكتر طیبه كرماني ،دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر محمدرضانیكروش ،طاهره طالیي خوزاني
مطالعه ایمونوهیستوشیمیایي تغییرات توزیع تنایسن در مراحل مختلف تكامل پالپ دندان موش ،مجله فیض ،شماره 1308 ،32-30 ،10
دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر طیبه كرماني ،دكتر محمدرضا نیكروش ،دكتر طاهره طالیي خوزاني
مطالعه نقش گلیكوپروتئین "تناسین" در تكوین بافت های مزانشیمي -اپي تلیالي در ناحیه كرانیال جنكین مكوش ،دوماهنامكه علمكي پژوهشكي دانشكور
دانشگاه شاهد ،سال هشتم ،شماره 1308 ،11-01 ،32
دکتر عبدالرضا وارسته  ،دكتر مریم هاشمي ،دكتر بي بي صدیقه فضلي بزاز ،دكتر علي قضاوی ،دكتر عبدالعظیم بهرامي ،دكتر عباسعلي امیدی ،دكتكر
حسین عرفاني ،دكتر علي حسني ،دكتر عباس طباطبائي ،دكتر عبدا ..بهرامي
تهیه ایمونوگلوبولین  Anti-RhDبه روش كروماتوگرافي تعویض یوني در مقیاس نیمه صنعتي ،مجله علوم پایه پزشكي ایران ،جلد ،1شماره-101 ،3
1308 ،100
دكتر امید رجبي ،دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر محمدرضا حسیندخت ،دكتر بي بي صدیقه فضلي بزاز
جداسازی و تخلیص هورمون گنادوتروپین جفتي انسان ) (hCGاز ادرار خانمهای باردار ،مجله علوم پایه پزشكي ایران ،جلد  ،1شماره ،210-222 ،1
1308
شیما توالئي ،دكتر مجتبي سنكیان ،دكتر هومن كاغذیان ،دکتر عبدالرضا وارسته
به حداقل رساندن عوامل مخرب آلرژن با تغییر در شرایط عصاره گیری از گرده گیاه زعفران ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند ،دوره هفتم ،جلكد
1301 ،10-21 ،1
اعظم صامعي ،دکتر عبدالرضا وارسته
پایه ریزی روش الیزا و بررسي قدرت آن در تشخیص افراد حساس به زعفران ،فصلنامه علمي و پژوهشي فیض ،شماره 1301 ،1-6 ،13
دكتر طیبه كرماني ،دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر محمدرضا نیكروش ،دكتر مهدی مرادی
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مطالعه تغیرات "گلیكوزآمینوگلیكانهای ماتریكي خارج سلولي در روند تكامل پالپ دندان موش ،مجله دندانپزشككي دانشكگاه علكوم پزشككي و خكدمات
بهداشتي ،دوره -13شماره 1301 ،01-68 ،2
نفیسه طالئي ،دكتر حسن برادران ،دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر محمود محمودی ،دكتر مسعود ثقفي ،سید عبدالرحیم رضایي ،دكتر فكرخ رحكیم زاده
عبدی
جداسازی آنتي ژنهای قابل استخراج هسته ) (ENAجهت طراحي كیت  ENA-DIDو تعیین اعتبار آن در ارزیابي بیماریهای روماتیسمي منتشر
مجله علوم پایه پزشكي ایران ،جلد  ،3شماره  3و 1301 ،100-161 ،1
دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر محمد رحیم زاده اسكویي ،دكتر رضا فرید حسیني و دكتر محمود روحاني
تعین حساسیت زائي (آلرژنیسیته) گیاه زعفران در افراد مشكوك به آلرژی به گیاه زعفران ،مجله علوم پایه پزشككي ایكران ،جلكد  ،3شكماره ،33-30 ،1
1301
دكتربي بي صدیقه فضلي بزاز ،دكترزهرا زماني ،دکترعبدالرضا وارسته ،دكتر سید امیر خداداد حسیني،
جداسازی پروتئین  Fاز غشاً خارجي پسودوموناس آئروژینوزا ،مجله علوم پایه پزشكي ایران ،جلد  ،2شماره  ، 1بهار 11-31،1300

دکتر عبدالرضا وارسته و دكتر مریم سلیمي
جداسازی و تخلیص ایمونوگاوبولین  )IgE( Eاز سرم انسان ،مجله علوم پایه پزشكي ایران ،جلد  ،2شماره1300 ،280-211 ،1
دكتر محمد رضا عباس زادگان ،دکتر عبدالرضا وارسته ،محمد خوشرو ،بهجت غالمي ،مهران غالمین
تهیه پروتئین  TAXویروس  HTLV1بوسیه تكنولوژی ریكامینیت  ، DNAبیوتكنولوژی  -جلد  -1مربوط به همایش ملكي بیوتكنولكوژی -010
1300 ،011

عناوین مقاالت و سخنراني هاي ارائه شده در کنفرانسهاي داخلي و خارجي :
The nasal smear for eosinophils, its value, and relation to nasal mucus eosinophilia in allergic
rhinitis, Ga2LEN-EAACI Allergy School in Hannover 2006
Aeroallergen sensitivity of Iranian patients with allergic rhinitis, Ga2LEN-EAACI Allergy
School in Hannover 2006
آورده آلرژن های نوتركیب در تشخیص و درمان بیماریهای آلرژی
نهمین كنگره ایمونولوژی و آلرژی ،خرداد 1300
نقش آلرژن ها در آسم  ،كنفرانس بیمارستاني 06/2/13-
تعیین مشخصات ایمونوشیمیایي عصاره گرده علف شور()salsola kali
هجدهمین كنگره فیزیولوژی و فارماكولوژی در ایران.شهریور 1306
آلرژنهای نو تركیب ،ابزار نوین تشخیص بیماریهای آلرژیک.
هجدهمین كنگره فیزیولوژی و فارماكولوژی در ایران.شهریور 1306
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بررسي غلظت  TLR2محلول در بیماران مبتال به آسم آلرژیک.
هجدهمین كنگره فیزیولوژی و فارماكولوژی در ایران.شهریور 1306
آلودگي به ویروس  HIVو نقص ایمني اكتسابي همراه آن ()00/12/3
پایه ریزی افینیتي كروماتوگرافي برای خالص سازی پروتئین،
هشتمین كنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران 1300
تولید آنتي بادی منوكلونال برعلیه پروفیلین،
هشتمین كنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران 1300
بررسي شیوع بیماریهای آلرژیک و عالئم وابسته به آن،
هشتمین كنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران 1300
شناسایي آلرژنهای گرده گیاه زعفران توسط روش ایمونوبالت،
هشتمین كنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران 1300
نقش آلرژن ها در بیماری آسم آلرژیک،
سمینار یكروزه تشخیص و روشهای كنترل00/2/11 ،
تشخیص آلر ژی به خربزه مشهد با مقایسه عصاره تام با الرژن طبیعي و نوتركیب،
هشتمین كنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران 1300
The Recombinant Allergen-based diagnosis
دومین همایش تخصصي آسم  23-20آبان 1301
روشهای تشخیصي پاراكلینیک در بیماریهای آلرژیک
سمینار یک روزه تازه های تشخیص و درمان در بیماریهای ایمونولوژیک و آلرژیک 00/1/21
جایگزیني ملكولهای آلرژن با عصاره تام مواد آلرژی زا در تشخیص بیماریهای آلرژیک دست آورد ها و محدودیت ها :مثال خربزه مشهد ،
دومین همایش تخصصي آسم آبان 1301
روشهای آزمایشگاهي تشخیص بیماریهای اتوایمیون،
سمینار یک روزه بیماریهای خود ایمني01/18/0 ،
تاثیر واكنشهای متقاطع در بروز بیماربهای آلرژیک
سمینار یک روزه آسم و آلرزی – تاالر ابن سینا 01/6/31
روشهای آزمایشگاهي تشخیص بیماریهای اتو ایمیون
سمینار یک روزه بیماریهای خود ایمني01/18/0 -
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دکتر عبدالرضا وارسته ،دكنر اسكویي ،دكتر رضا فرید حسیني
تعین حساسیت زایي گیاه زعفرانسومین كنگره ایمونولوژی و آلرژی ،شیراز1300 ،
دکتر عبدالرضا وارسته ،اعظم صامعي ،رقیه صداقت نیا ،دكتر فرید حسیني
پایه ریزی روش  ELISAجهت ردیابي  IgEاختصاصي آلرژنهای زعفران در سرم انسكان ،كنگكره و بكازآموزی بیوشكیمي پزشككي ،تهكران،
شهریور .1301
دکتر عبدالرضا وارسته
چگونه با امكانات محدود یک روش  ELISAرا طراحي و انجام دهیم ،كنگره و بازآموزی خون و بیماریهای مرتبط ،تهران ،مهرماه .1303
دكتر بزازان ،دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر افشاریان
تولید كیت ایمونوشیمي  SRIDبرای اندازه گیری زنجیره های سبک ایمونوگلوبولینها ،دومین كنگره بیوشیمي ،تهران ،آبان ماه .1302
دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر محمد علي نه فلكي ،دكتر رضا فرید حسیني
تولید كیت جهت اندازه گیری  IgGانساني در مایعات بیولوژیک ،كنگره سراسری علوم آزمایشگاهي ،مشهد ،اردیبهشت .1302
دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر جلیل توكلي
كاربرد ایمونوافینیتي كروماتوگرافي جهت تخلیص ایزوآنزیم میتوكندریال اسپارتات امینوترانسفراز كبد انسان .اولین كنگره سراسری بیوشكیمي
جمهوری اسالمي ایران ،تهران اردیبهشت ماه .1308
دکتر عبدالرضا وارسته ،دكتر جلیل توكلي
كاربرد  EIAدر روشهای آزمایشگاهي تشخیص طبي ،مجله علوم پزشكي ارومیه ،سال دوم ،شماره سوم ،صفحه .1308 ،130
دكتر جلیل توكلي ،دکتر عبدالرضا وارسته
كنترل كیفي در آزمایشگاه های كلینیكي ،مجله پزشكي ارومیه ،سال دوم ،شماره سوم ،صفحه 1308 ،21
دكتر علیرضا بزازان ،دكتر محمد جواد مجاهدی ،دكتر جلیل توكلي ،دكتر افشین افشاریان ،دکتر عبدالرضا وارسته
مطالعه و بررسي تعیین غلظت خوني سیكلوسپورین در بیماران پیوند كلیه نخستین كنگره بین المللي سنجش سطح درماني داروها ،دانشكگاه
تهران اسفند .1308
نقش آلرژن در بیماریهای آسم و آلرژیک – سمینار یک روزه تشخیص و روشهای كنترل
جایگاه نشانگرهای بیوشیمیایي در تشخیص سندرم دان قبل از تولد،
چهارمین كنگره ارتقاء كیفیت خدمات آزمایشگاهي تشخیص طبي
بررسي آزمایشگاهي بیماریهای متابولیک
سمینار مشاور ژنتیک و تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک

اکتشافات ثبت شده در بانک جهاني :IUIS
ژن ها و آلرژن ها:
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TITLE

GI

ACCESSION

Identification of methionine synthase (Sal k 3), as a
novel allergen of Salsola kali pollen

225810598

FJ821454

Expression of the Recombinant Major Allergen of
Salsola kali Pollen(Sal k 1) and Comparison with Its
Low-Immunoglobulin E-Binding
Cucumis melo var. reticulatus cultivar Mashadi
profilin (Cuc m 2) mRNA, complete cds; alternatively
polyadenylated 2
Cucumis melo var. reticulatus cultivar Mashadi
profilin (Cuc m 2( mRNA, complete cds; alternatively
polyadenylated 3
Cucumis melo var. reticulatus profilin (Cuc m 2)
mRNA, complete cds
Cucumis melo var. inodorus pathogen-related protein
1 alternative isoform mRNA, complete cds,
alternatively spliced
Salsola kali Sal k 4 pollen allergen mRNA, partial cds.

225810596

FJ821453

57021113

AY292386

57021111

AY292387

57021109

AY271295

188090892

EU679402

239916565

GQ145223

Chenopodium album, Che a 2 pollen allergen mRNA,
partial cds.
Platanus orientalis pollen allergen Pla o 1 mRNA,
complete cds.
Cucumis melo var. reticulatus profilin (Cu m 2)
mRNA, complete cds.
Crocus sativus pollen allergen Cro s 1 mRNA,
complete cds.
Amaranthus retroflexus Ama r 2 pollen allergen
mRNA, partial cds.
Cucumis melo var. inodorus pathogen-related protein
1 (Cuc m 3)mRNA, complete cds.
Platanus orientalis pollen allergen Pla o 3 mRNA,
complete cds.
Platanus orientalis pollen allergen Pla o 2 mRNA,
complete cds.
Crocus sativus profilin mRNA, complete cds.

238886047

FJ985985

162949335

EU296476

57021115

AY292385

62720369

AY923864

227937303

FJ899746

171464769

EU556704

162949339

EU296478

162949337

EU296477

58700650

AY898658

Cucumis melo profilin (m2) mRNA, 5' UTR and
partial cds.

58263798

AY879598

Cucumis melo profilin (m2) mRNA, complete cds and
3' UTR
Homo sapiens methylmalonyl-CoA mutase (MUT)
mRNA, partial cds ( Gene mutation)

58263792

AY879597

534304884

KF030882

عناوین رساله هاي تحصيلي که به عنوان استاد راهنما هدایت نموده ام
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ردیف

عنوان

مقطع

1

تولید و بررسي ویژگیهای ایمونولوژیكي الكتوكوكوس الكتیس
نوتركیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه علف شور ( (sal k1به
عنوان یک واكسن زنده جهت درمان آلرژی
بررسي تاثیر آلودگي ترافیكي بر بیان  RNAو تولید پروتئین های
مربوط به گرده گیاه چنار شرقي
تولید كیت االیزا به منظور تشخیص سم دیازینون

3

بررسي و آنالیز جهش های مربوط به ژن  mutدر بیماران مبتال به
متیل مالونیک اسیدمي
ساخت پروبيوتيک نوترکيب با قابليت توليد آلرژن گرده گياه
کنوپوديوم
تولید الكتوباسیل نوتركیب بعنوان یک پروبیوتیک دارای قابلیت
تجزیه فیتات در دستگاه گوارش طیور
شناسایي ،كلونینگ و تولید آلرژنهای نو تركیب پسته و مطالعه
مشخصات آنها
شناسایي ،تولید و تعیین مشخصات مولكولي آلرژن های انگور و
بررسي اثر سموم كشاورزی بر آلرژنیسیته آن
تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژن های گرده گیاه سلمه
) (Chenopodium albumو بررسي ایمونوژنیسیته آن در
مدل تجربي آلرژی
شناسایي ،تولید و تعیین مشخصات مولكولي آلرژن اصلي گرده گیاه
تاج خروسي ()Pigweed
شناسایي ،تولید و تعیین مشخصات مولكولي آلرژن اصلي گرده گیاه
 Salsola kaliو ایجاد واریته هیپوآلرژنیک آن به عنوان كاندیدی
برای ایمونوتراپي اختصاصي
تشخیص حساسیت به خربزه :مقایسه آلرژن پروفیلین خربزه با نوع
نوتركیب آن
كلونینگ ،بیان و تخلیص آنتي ژن ترشحي  Ag85Bاز مایكو
باكتریو توبركلوزیس
كلونینگ و تولید آلرژن  Cuc m 3آلرژن خربزه

2
3

1
0
6
0
0

1
18

11
12
13
11
10
16
10
10

كلونینگ ،بیان و تخلیص آنتي ژن ترشحي  TB10-4از مایكو
باكتریو توبركلوزیس
كلونینگ و تولید آلژن نوتركیب CUC M1آلرزن اصلي خربزه
مشهد
مطالعه مولكولي اثرات ال-اسید اسكوربیک و انسولین در پیشگیری
از آپوپتوزیس ناحیه هیپوكامپ موش صحرایي دیابتي نوع 1
كلونینگ ،بیان و تخلیص آنتي ژن ترشحي  ESAT-6از مایكو
باكتریو توبركلوزیس
ارزیابي اثرات مت آمفتامین برمورفولوژی اسپرم بالغ ،تكثیر و
آپوپتوزیس سلول های اجدادی در بیضه ی موش صحرایي

20

سال
تحصيلي

نام دانشجو

 PhDایمونولوژی

 -1312در
حال انجام

زیبا قاسمي

 PhDایمونولوژی

 -1312درحال
انجام
 -1312در
حال انجام
 -1311در
حال انجام
1312-1300

فرناز صدقي

 PhDایمونولوژی-
پژوهشي
 PhDایمونولوژی-
پژوهشي
دكترای صنایع غذایي
دكترای تغذیه طیور
 PhDصنایع غذایي
 PhDایمونولوژی
 PhDایمونولوژی

-1300
1318
-1306
1301
-1300
1311
-1300
1318

محمد رضا خاكزاد
فاطمه كیفي
لیال روزبه
رضا مجیدزاده هروی
ریحانه نوربخش
رضا فلک
حمید رضا نوری

 PhDایمونولوژی

-1306
1301
-1300
1306

محمد علي
عصاره زادگان

ك .ارشد ایمونولوژی

1306-1300

یاسر باقری

ك .ارشد
میكروب شناسي
ك .ارشد ایمونولوژی

1306-1300

رضا ظریف

ك .ارشد
میكروب شناسي
ك .ارشد ایمونولوژی

-1300
1306
1306-1300

جعفر حاجوی
آیدا قلوبي

1306-1300

فریده طالبي

آناتومي PhD

1300-1300

ایرج جعفری

كارشناسي ارشد
میكروب شناسي
 PhDعلوم تشریحي

1306-1300

زهرا فرشاد زاده

1306-1300

محمد محسن تقوی

 PhDایمونولوژی

محسن تهراني

ردیف

عنوان

مقطع

11

كلونییگ ،بیان و تخلیص آنتي ژن ترشحي  CFP-10از
مایكوباكتریومتوبركلوزیس
تاثیر برخي از فاكتورهای دفاعي بزاق بر پوسیدگي دنداني پیش رس
شدید كودكان
بررسي ملكولي آلرژنهای خربزه مشهد
تولید آنتي بادی منوكلونال علیه پروفیلین زعفران

23
21

فرموالسیون و بررسي پایداری ایمونوگلوبولین )Anti Rh(d
بررسي تاثیر اولترافیلتراسیون و لیوفیلیزاسیون در شرایط مختلف بر
روی پایداری ایمونوگلوبولینAnti D
تعیین خصوصیات فیزیكوشیمیائي یكي از آلرژنهای گرده گیاه
زعفران
بررسي حساسیت زائي خربزه مشهد

كارشناسي ارشد
میكروب شناسي
دكترای تخصصي
دندانپزشكي
 PhDایمونولوژی
كارشناسي ارشد
ایمونولوژی
دكترای داروسازی
دكترای داروسازی

28
21
22

20
26

 20تولید پروتئین TAXویروس  HTLV-1از طریق مهندسي ژنتیک

20

استخراج  HCGاز ادرار و بررسي خواص
فیزیكوشیمیایي و پایداری آن (در حال انجام)
جداسازی و تخلیص آنتي  RhDاز سرم انسان در
مقیاس نیمه صنعتي
مطالعه هیستوشیمیایي تناسین در دوران جنینیي موش
در پالپ دندان
طراحي روش اندازه گیری  CRPبا استفاده از لیپیدها و مقایسه آن
با روش اگلوتیناسیون التكس
طراحي كیت  ELISAبرایردیابي آنتي ژنهای سطحي
هپاتیت  Bدر سرم انسان
جداسازی و تخلیص  IgEاز سرم انسان

31

شناسایي آلرژنهای موجود در گرده زعفران

30

مقایسه روش ایمونوپراكسیداز و ایمونوفلورسانس در
تشخیص آنتي بادیهای ضد هسته در سرم انسان
جداسازی و تخلیص فیبرینوژن از پالسمای انسان

30

پایه ریزی روش  ELISAبرای سنجش T2- TOXIN

30

پایه ریزی روش  ELISAجهت ردیابي  IgEاختصاصي آلرژنهای
زعفران در سرم انسان
تهیه كیت ایمونوشیمي جهت اندازه گیری جزً چهارم
سیستم كمپلمان
اثبات آلرژنیسیته پولنهای گیاه زعفران

21
38
31
32
33

36

31
18

26

سال
تحصيلي

نام دانشجو

1300-1306

فروغ یوسفي

1300-1306

لیال رضیئي

1303-1301
1303-1301

مجتبي سنكیان
فروغ گلساز شیرازی

1301-1302
1301-1302

مریم مقدسي
نرجس باران زاده

1308-1301

هومن كاغذیان

1308-1301

نفیسه اسمعیل

1301-1308

محمد خوشرو

1300-1300

امید رجبي

كارشناسي ارشد
ایمونولوژی
 PhDعلوم تشریح

1300-1300

علي قضاوی

1306-1300

طیبه كرماني

دكترای داروسازی

1306-1300

علیرضا مدرسي

كارشناسي ارشد
ایمونولوژی
دكترای
داروسازی
كارشناسي ارشد
ایمونولوژی
دكترای
داروسازی
دكترای
داروسازی
دكترای
داروسازی
كارشناسي ارشد
ایمونولوژی
دكترای
داروسازی
دكترای

1300-1300

مرجان راهساز

1306-1300

مریم سلیمي

1306-1300

داریوش طیبي

1306-1300

امیر صفاری زرندی

1306-1300

آناهیتا سعیدی

1301-1300

آناهیتا فهیم

1302-1303

اعظم صامعي

1302-1303

حسین صفری

1308-1301

محمد اسكوئي

كارشناسي ارشد
ایمونولوژی
كارشناسي ارشد
ایمونولوژی
كارشناسي ارشد
ایمونولوژی
 PhDداروسازی

ردیف

مقطع

عنوان

 11طراحي و تولید كیت ایمونوشیمي  SRIDجهت اندازه گیری زنجیره
های سبک كاپا و المبدای ایمونوگلوبولین در ادرار بیماران مبتال به
مولتیپل میلوم
تولید آنتي  IgGپلي كلونال و بكارگیری آن در ساخت پلیتهای
12
SRID

علوم زمایشگاهي
دكترای
داروسازی
دكترای علوم
آزمایشگاهي

سال
تحصيلي

نام دانشجو

1301-1302

افشین افشاریان
علیرضا بزازان

1308-1301

محمد علي نه فلكي

 روشهائي که براي اولين بار در دانشگاه علوم ژزشکي مشهد توسط اینجانب راه اندازي شده استروش الكتروفورر عمودی SDS-PAGEروش DOT-IMMUNOBLOTINGروش WESTERN- BLOTING -طراحي روشهای ELISA

 روشهای ایمونوهیستو كمستری روشهای ایمونو سیتوكمیستری تولید آنتي بادیهای پلي كلونال ساخت پلیتهای ایمونوشیمي SRID روش  BRADFORDبرای اندازه گیری پروتینهای تام كروماتوگرافي تعویض یونيكروماتوگرافي الک مولكولي ایمونوافینیتي كروماتوگرافي روشهای اكستراكشن پروتینها توسط نمكهای خنثي جداسازی پروتینها توسط الكل و سرما جداسازی پروتئینها توسط PEG تخلیص آلرژن ها شناسایي آلرژن ها -كلونینگ آلرژن ها
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